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1. الرشااكت الدولية باعتبارها نشاط 
رئيس هام يف التدويل األاكدميي

بغية الهتيئة إلرشادات التعاون الدويل مفن املفيد البدء ببعض 
الفرضيات النظرية. ومبا أن الرشااكت األاكدميية الدولية ذات 
دور رئيس يف تدويل التعلمي اجلاميع، فقد اكنت إقامة رشااكت 
دولية واحملافظة علهيا موضوعًا للعديد من األحباث والدراسات. 
ومن املفيد خصوصًا ألنشطة مرشوعنا النظر يف نتاجئ املسح 
العاملي الرابع لالحتاد الدويل للجامعات )IAU( )2014( ومقياس 
 "EAIE العاملي  للتعلمي  األورويب  بـ"االحتاد  اخلاص  التغريات 

بعنوان: "الرشااكت االسرتاتيجية الدولية" )2015(.

وبناء عىل أجوبة من 1336 مؤسسة تعلمي عال يف املسح الرابع 
لالحتاد الدويل للجامعات جند أن:

• /سياسة 	 اسرتاتيجية  هلا  بأن  قالت  اإلجابات  من   %53
و  التحضري؛  إحداها بصدد  إن  قالت  مؤسسية، و22% مهنا 
16% أشارت إىل أن التدويل يشلك جزءًا من اسرتاتيجيهتا 

املؤسسية اللكية؛
• 60% من اإلجابات قالت بأولويات جغرافية لتدويلهم، حيث أن 	

الرئيسية، يتبعها منطقة احمليط  أوروبا يه منطقة االهمتام 
من  عدد  بأقل  وأفريقيا  المشالية  أمرياك  مث  وآسيا،  اهلادئ 

اإلشارات؛
• يف 	 الطالب  تبادل  حركة  يه  أمهية  التدويل  أنشطة  أكرث 

 )%24( البحث  الدويل يف  والتعاون   ،)%29( دراسهتم  هناية 

بالنسبة  أما   .)%14( الدراسية  لملناجه  الدويل  واحملتوى 
لإلجابات الواردة من أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ والرشق 
أمه  أنه  عىل  البحث  يف  الدويل  التعاون  ذكر  فقد  األوسط 

نشاط تدويل؛
• انتساب 	 التدويل يه  يف  تقيميها  جرى  اليت  املجاالت  أكرث 

اجلامعات  بني  الطالب  وتبادل  اجلامعات،  إىل  دوليًا  الطالب 
والرشااكت؛

• األوسط 	 والرشق  أفريقيا  من  الواردة  اإلجابات  اعتربت 
يف  األمه  احملرك  أهنا  عىل  والدولية  الوطنية  التصنيفات 
التدويل، وليست السياسة احلكومية –اليت يه احملرك األمه 

يف بقية العامل؛
• لملؤسسة يه 	 العامة  املزيانية  أن  اإلجابات  من   %53 أقرت 

املصدر الوحيد األكرب يف متويل التدويل، يف حني أن %24 
مهنا ذكرت أن المتويل العمويم اخلاريج هو املصدر األكرب. 
معظم اإلجابات نوهت إما بمتويل مستقر أو مزتايد للتدويل. 
المتويل  زيادة يف  إىل  األوسط  الرشق  من  إجابات  أشارت 
ألكرث عدد من أنشطة التدويل. وذكرت اإلجابات الواردة من 
هذه املنطقة تزايد المتويل يف أنشطة مثل التسويق والرتوجي 
وكذلك  القدرات،  وبناء  الدولية  التمنية  ومشاريع  ملؤسساهتا، 

زيادة متويل تعزيز احملتوى الدويل لملناجه الدراسية.
• أشارت 51% من اإلجابات إىل أن سياساهتا تشري إىل تقامس 	

الفوائد واالحرتام واملساواة كأساس للرشااكت الدولية.
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أما مقياس التغريات اخلاص باالحتاد األورويب للتعلمي العاملي 
EAIE: الرشااكت االسرتاتيجية الدولية، فقد ُبيّن عىل آراء متثل 

2093 إجابة تمشل أكرث من 1500 مؤسسة أوروبية.

• الرشااكت االسرتاتيجية 	 بأن عدد  اإلجابات  ذكرت 75% من 
الدولية يف مؤسساهتم قد ازداد يف السنوات الثالثة األخرية.

• وافقت 19% من اإلجابات عىل أن لك رشااكهتا االسرتاتيجية 	
اكنت نشطة، وقالت 47% مهنا بأن معمظها اكن نشطًا، وقالت 
24% مهنا بأن بعض رشااكهتا اكن نشطًا و 1% مهنا قالت 

بأنه مل تكن أي مهنا نشطة.
• األولوية اجلغرافية للجامعات األوروبية اكنت يف بلدان االحتاد 	

األورويب )89%(، وآسيا )56%(، وأمرياك المشالية )44%(، أما 
وأمرياك الالتينية )%14(. البلدان األوروبية األخرى )%32( 

• يه: 	 االسرتاتيجية  الرشااكت  يف  أمهية  األكرث  األنشطة 
تبادل الطالب )89%(، تبادل الاكدر التعليمي )81%(، ومشاريع 
وتطوير  البحث )61%(، والرباجم املشرتكة أو املزدوجة )%56( 

املناجه الدراسية )%48(.
• تبادل 	 بأن  المتويل  احلكومية  العايل  التعلمي  مؤسسات  ذكرت 

باعتبارمها جزءًا  وبناء القدرات )%21(  الاكدر التعليمي )%88( 
أن  حني  يف  األحيان،  أكرث  يف  االسرتاتيجية  الرشااكت  من 
التعلمي العايل اخلاصة المتويل تبدو مركزة أكرث عىل  معاهد 
الدرجات العملية املشرتكة أو املزدوجة )64%( وتعلمي التعاون يف 
جمال األمعال. املوافقة عىل الرشااكت االسرتاتيجية غالبًا ما 
تقوم هبا اإلدارة املركزية )52%(، أو املجالس )33%(، أو العميد 

/رئيس القسم )33%( أو رئيس مكتب العالقات الدولية )%31(.

إن أحاكم وخطوط إرشاد إرساء وتطوير وتقيمي الرشااكت الدولية 
الواليات  خاصة يف  واسعة،  عملية  أدبيات  موضوع  أيضًا  يه 
املمثلة  واملعلومات  املتحدة. معظم أمه املصادر  واململكة  املتحدة 

لذلك مذكورة يف الفقرة السابعة من هذا التقرير.

طلبت دراستا املسح اخلاصة باالحتاد الدويل للجامعات 
واالحتاد األورويب للتعلمي العاملي من املشاركني حتديد 
األولية يف أنشطة التدويل اجلارية لدهيا. اكنت النتاجئ 

ممتاثلة إىل حد بعيد. اكن ترتيب األولويات يف الدراستني 
عىل النحو اآليت:

• الطالب املوفدين )هو األول يف الدراستني(	
• االحتاد 	 يف  الثانية  )األولوية  الوافدين  الطالب  أولوية 

األورويب للتعلمي العايل(
• الثانية يف 	 )األولوية  التعاون الدويل يف البحث/االبتاكر 

احتاد اجلامعات الدويل(
• االحتاد 	 يف  الثالثة  )األولوية  االسرتاتيجية  الرشااكت 

األورويب للتعلمي العايل(
• )األولوية 	 الثقافات  /بني  الدولية  الدراسية  املناجه  تعزيز 

الثالثة يف احتاد اجلامعات الدويل(

هانس دو وت، فيونا هنرت، لورا هوارد، وإيفا إيكرون-
بوالك، تدويل التعلمي العايل )2015(
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2. مربرات الرشااكت الدولية

أهداف  يف  كبرية  مسامهات  ختلق  أن  للرشااكت  ميكن 
األهداف  هذه  اكنت  إذا  فقط  ولكن  املؤسيس،  التدويل 

متناسقة ومفهومة مضن املؤسسة ومتبادلة مع الرشاكء.

سوزان ألكسندر، اعتبارات معلية للرشااكت الدولية 
)2013(

من املمكن وجود مائت من املربرات واألسباب إلقامة رشااكت 
دولية. فقد اقرتح ستف وودفيلد وروبني ميدهلريست من جامعة 
احتاد  )وهو  بالس"  "مليون  لصاحل  تقرير حبيث  كنغستون يف 
موجزة  أسباب  سبعة  املتحدة(  اململكة  يف  احلديثة  اجلامعات 

للتعاون الدويل:
توسيع وتنويع مصادر الطالب واألساتذة؛. 1
إرساء خشصية ومسعة دوليتني؛. 2
متتني قدرة البحث واملعرفة واإلنتاج؛. 3
تعزيز تطوير املناجه الدراسية واالبتاكر؛. 4
بني . 5 والتفامه  الدولية  واألساتذة  الطالب  معرفة  زيادة 

الثقافات؛
املسامهة يف اجلودة األاكدميية؛. 6
تنويع توليد املداخيل.. 7

ومن الطبييع أال يكون للك املربرات واألسباب السابقة األمهية 
للك  يكون  أن  ميكن  إذ  املختلفة.  للجامعات  نفهسام  واملغزى 
أن  املهم  ومن  احملددة.  اخلاصة  وأهدافها  أسباهبا  مؤسسة 
تكون أهدافنا يف الرشااكت الدولية نامجة من االسرتاتيجيات 

واملهامت املؤسسية وكذلك من الظروف احمللية.

معيل  جانب  فلها  "خياريًا".  أمرًا  اجلامعة  تدويل  يعد  مل 
عهنا.  التخيل  ال ميكن  اليت  اجلودة  أحد حمددات  أصبح 
من بني  فأي جامعة حديثة ستقاس وتقمّي وتصّنف –   )...(
أشياء أخرى - حبسب درجة التدويل اليت حققهتا وجناحها 
وفقًا لعدد الطالب واملدرسني واإلداريني املشاركني يف براجم 
دولية واملستفيدين من التجربة بطرق حمددة قابلة للقياس .

دور  ألفارو رومو، الرشااكت الدولية االسرتاتيجية – 
الرائد )2015( 
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3. إقامة رشاكة جديدة

جيب أن تبدأ إقامة رشاكة أاكدميية دولية جديدة بعملية تقيمي 
لقدراتنا وإماكناتنا، وكذلك خطط تطوير مؤسستنا. ومن املنصوح 
به أيضًا تقيمي الرشااكت القامئة والروابط الفردية /الخشصية 
يف لك ميادين األنشطة األاكدميية. وليك جند املؤسسة الرشيكة 
أحصاب  من  آخرين  مع  العمل  عالقات  تفعيل  فميكن  املناسبة 
التبادل  وواكالت  الوطنية  والواكالت  السفارات  مثل  املصلحة 
الدولية  املؤمترات  يف  املشاركة  أن  مكا  املهنية.  واملنمظات 
وورشات العمل ومشاريع البحث ختلق الكثري من الفرص للعثور 

عىل رشيك مناسب.

العالقة  هو  الناحجة  الرشاكة  يف  اهلامة  العوامل  أحد 
الخشصية بني الفاعلني يف هذه الرشاكة. وغالبًا ما يكون 
إن  الناحج.  التعاون  املتبادلني يف مصمي  والثقة  االحرتام 
وأسايس.  حامس  أمر  هو  الخشيص  عالقاتمك  استخدام 
ومع هذا فيجب عىل املرء أال يرتدد يف التقرب من مؤسسة 
احلالة،  هذه  ويف  روابط خشصية.  بدون  اختيارها  ميكن 
املستقبيل  التعاون  ميادين  عن  موجز  إرسال  املفيد  مفن 

الاكمنة وذلك إلثارة اهمتام الرشاكء.

ويديغو وفيفانكو، ما جيعل الرشاكة تعمل )2009(

إن اختيار الرشاكء هو مسألة غاية يف احلساسية للكا الطرفني. 
مع  تتوافق  أن  جيب  دولية  وشباكت  رشااكت  إقامة  فسياسة 
التدويل. وسيكون هلا معىن  اسرتاتيجية  اسرتاتيجية اجلامعة/ 

فقط إذا اكنت تفيد اجلامعات وضوحًا عىل األقل يف واحدة من 
زيادة تبادل الطالب واألساتذة، أو البدء  أنشطهتا الدولية، مثل: 
"قمية"  إن  اخل.  احلسنة"،  "املامرسات  نقل  أو  جديدة،  ببحوث 
البحث  و/أو  العايل  التعلمي  الرشيك احملمتل يف سوق  وموقع 
أال  لذا جيب  املزمع.  التعاون  بنطاق  ذات صلة  تكون  أن  جيب 
بدون حظوظ معلية  اتفاقيات عرضية  لتوقيع  هناك ماكن  يكون 
يف تعاون ممثر. وأمه مسألة يه احلصول عىل معرفة جيدة عن 
الرشيك املمكن – ومن املنصوح به إقامة نوع من مترين "التحقق 
الرضوري" عن الطرف املقابل. ومن املنصوح به النظر إىل النقاط 

اآلتية قبل الرشوع باكمل معلية انتقاء الرشاكء األاكدمييني:
البحث يف النظام التعليمي لبلد الرشيك األاكدميي وفهمه؛

• التعرف إىل اسرتاتيجية /رسالة املؤسسة الرشيكة وتنظميها 	
وأنشطهتا؛

• وجتاربه 	 احمللية  التعلمي  سوق  يف  موقعه  عن  تقدير  إجراء 
السابقة يف التعاون الدويل؛

• أسباب 	 وكذلك  بالرشيك،  اخلاصة  اهمتامنا  أسباب  حتديد 
اهمتام الرشيك يف مؤسسة تعلمينا العايل؛

• حتديد أوجه التشابه والتاكمل والتداخل يف النشاط الدويل؛	
• البحث عن الروابط القامئة حاليًا ومواضع االتصال؛	
• الرشاكة 	 لتطوير  واملالية  التنظميية  للقدرات  بتقدير  القيام 

األاكدميية؛
• البدء خبطوات صغرية وحماولة التطور تدرجييًا.	

ومن املنصوح به جدًا زيارة الرشيك احملمتل للوصول إىل انطباع عام 
عن املؤسسة ونشاطها واألخشاص الذين سنتعامل معهم مبارشة.
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تعمل الرشااكت عىل حنو أفضل مع رشاكء "يشهبوننا".

 سوزان ألكسندر، اعتبارات معلية للرشااكت الدولية 
 )2013(

ومن املهم عند هذه املرحلة املبكرة التفكري يف املوارد املالية 
للتعاون املستقبيل. ومن املتوقع يف العادة أن ميول الرشاكء 
فهناك  لذا  متوازنة(.  مالية  )مداخيل  بالتساوي  التعاون 
رضورة يف تقدير اللكف احملمتلة للتعاون وحتديد ما ميكن 
تتطلب  الدويل.  للتعاون  املخصصة  املزيانيات  ُيغىط من  أن 
أن  جيب  فعلًا،  صغرية  مصاريف  الدولية  األنشطة  بعض 
النرش  معلية  مثل  املتعاونة،  املؤسسات  بني  تغطيهتا  تسمتر 
اخل.  دراسية مشرتكة،  مناجه  أو حتضري  املشرتك،  العيمل 
متويلًا  تتطلب  الدولية  األنشطة  بعض  فإن  أخرى  جهة  ومن 
واجلهاز  الطالب  تبادل  مثل  خارجيًا،  متويلًا  أو حىت  كبريًا 
األاكدميي، أو األحباث املشرتكة، اخل. ولكن ما جيري حاليًا 
الرئيسية يف  العوامل  أحد  هو  التدويل  يكون  عندما  أنه  هو 
اخلارجية  املصادر  من  الكثري  هناك  فإن  اجلامعات  تطوير 
أو  الدولية  العالقات  مكتب  وعىل  الدولية.  الرشااكت  لمتويل 
عىل املستويات  يكون متنهبًا إىل فرص المتويل املوجودة – 
مصادر  ومن  /الدولية،  الدول  بني  وما  والوطنية  احمللية 

وخاصة. معومية 

جيب أن يكون واحضًا متامًا بأنه ال ميكن جلامعة أن تنجز 
التدويل مبزيانية خاوية و/أو بالزتام يف حده األدىن

 ويديغو وفيفانكو، ما جيعل الرشاكة تعمل )2009(

املرحلة الالحقة النتقاء ناحج لرشيك أاكدميي، يه يف التعريف 
من  بالطبع  التعاون  جماالت  ستنتج  التعاون.  لنطاق  املشرتك 
استعدادات وأهداف لكا الطرفني. وعىل هذه املجاالت أن تكون 
حمددة بوضوح ومفهومة جيدًا للك الطرفني. وعادة ما يكون للك 
مستوى  عىل  إما  املوجودين  به،  اخلاصني  رواده  دويل  رشيك 
عن  مسؤولًا  سيكون  الذي  الدولية،  العالقات  مكتب  أو  القسم 
املفاوضات  وعىل  الدولية.  الرشاكة  تنسيق  مث  ومن  التفاوض 
–أاكدمييني  املناصب  أن جترى من قبل مسؤولني من أحصاب 
اجلامعة.  السلطات  من  اكفية  قانونية  مع صالحية   – وإداريني 
وقبل التوقيع عىل اتفاقية تعاون، مفن الرضوري التقرير واالتفاق 

مع الرشيك عىل املسائل اآلتية:
• نطاق وجماالت التعاون العملية؛	
• اتفاقية التعاون؛	 مدة )الربناجم الزمين( 
• هنج تنسيق االتفاقية املوقعة وتعيني منسقني حمليني؛	
• ومصادر المتويل؛	 تقدير لكف أنشطة التعاون )للكا الطرفني( 
• وصف تفصييل للحقوق والواجبات؛	
• باعتبارها 	 الطرفان  سرياقهبا  اليت  التعاون  تطور  مؤرشات 

قياسًا للنجاح؛
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أن  فيجب  مالية  الزتامات  أية  تقتيض  االتفاقية  اكنت  وإذا 
تكون موضوع قرار موافقة من اجلهات املختصة اليت حتددها 
السلطات اجلامعية وفقًا لإلجراءات الداخلية للك جهة متعاقدة. 
االتفاق  مقرتح  إذا اكن  التحقق مما  هو  اجلهة  هذه  مثل  ودور 
وفميا  سابقًا  احملددة  األساسية  املعايري  مع  يتطابق  اجلديد 
أنواع  أما  مالية.  تنفيذه من وجهة نظر  إذا اكن مقبولًا وميكن 
االتفاقيات املوقعة لبدء تعاون ما واخلالية من أية الزتامات مالية 
فيجب أن تعىف من قواعد املوافقة هذه. فميا ييل منوذج مبسط 

عن إدارة اتفاقيات دولية:

ميكن متيزي العديد من أنواع الرشااكت اعمتادًا عىل مستوى 
التعاون، ونطاق األنشطة والشلك القانوين. وبالطبع، فإنه 
من الرضوري العمل من خالل اتفاقية مكتوبة، اليت جيب 
أن تكون مقبولة وفقًا لإلجراء الداخيل للجامعة وأن تكون 
موقعة من قبل مسؤويل اجلامعة أو أحد املوظفني املخولني.

مستوى التعاون:
• رشاكة بني خشصني )فردية(؛	
• رشاكة عىل مستوى اللكية /القسم؛	
• رشاكة جامعة )املستوى املركزي(؛	

من  خاص  نوع  أيضًا  هناك  يكون  وقد 
والتجّمع  مجّتع.  عرب  تعاون  وهو  الرشاكة، 
مؤسسات  مشاريع  يف  للتشارك  عادة  يقام 
أو  مهنا،  والبحثية  التعلميية  العايل،  التعلمي 

أنشطة متعددة األطراف.

 البدء
بواسطة اللكية  
أو وحدة أخرى

التوقيع من 
قبل الخشص 

املخّول

املوافقة و/أو 
التحقق من قبل 

جلنة املوافق 
اجلامعية

تنفيذ ومراقبة 
تقدم التعاون 

ومتابعة قاعدة 
البيانات
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لملؤسسات مقاربات خمتلفة يف إدارة الرشااكت. ترّص 
بعض املؤسسات عىل أن حتوز لك اتفاقية عىل موافقة 

اإلدارة املركزية العليا. وبعض املؤسسات ميكن أن متنح 
سلطة إقامة االتفاقيات إىل اللكيات، أو األقسام، أو حىت 

األفراد. ويف لك احلاالت من املهم أن نعرف من مه 
املوقعون عن املؤسسة، وأن نقدم دليلًا واحضًا عن معليات 
املصادقة، بالرتافق مع اسمتارات االتفاقية القياسية، وذلك 

هبدف محاية املؤسسة من خماطر بغىن عهنا.

سوزان ألكسندر، اعتبارات معلية للرشااكت الدولية 
 )2013(

نطاق األنشطة:
• تعاون 	 إلقامة  عامة  نّية  تتضمن  )اتفاقية  /إطار  عامة  رشاكة 

بدون الزتامات تنظميية أو مالية حمددة(؛
• /الطويل، 	 القصري  املدى  عىل  )براجم  وطالب  أساتذة  تبادل 

أو  مشرتكة  طالبية  وأنشطة  مشاريع  أو  مدارس صيفية،  أو 
تبادالت ثقافية، اخل(؛

• تعاون تعليمي )تطوير مناجه دراسية، تعلمي تعاوين، اخل(؛	
• براجم هشادات مشرتكة /مزدوجة )دراسات مشرتكة، اعرتاف 	

بالهشادة، اخل(؛
• وورشات 	 والنرش  املشرتك  )البحث  البحث  جمال  يف  تعاون 

العمل واملؤمترات، اخل(؛

• رشااكت اسرتاتيجية )اتفاقيات متعددة األبعاد تتضمن بعضًا 	
من األنشطة املذكورة سابقًا أو لكها(.

رشااكت  العايل  التعلمي  مؤسسات  تعقد  احلاالت،  معظم  ويف 
عامة أولًا، ومن مث، وهذا يعمتد عىل تطور التعاون، تضيف هذه 
املؤسسات مكونات تعاون أخرى وتوسع تعاوهنا. ومن املنصوح 

به بشدة البدء خبطوات صغرية والعمل مع الرشاكء تدرجييًا.

األشاكل القانونية:
• رسالة نوايا )يعرب فهيا الرشاكء عن نيهتم الشاملة لبدء تعاون(؛	
• أقل، 	 مستوى  مث  ومن  أعىل  تعاون  )مستويات  تفامه  مذكرة 

تتضمن الزتامًا بالتعاون يف جماالت حمددة(؛
• االتفاق عىل التعاون )االتفاق عىل نطاق تعاون حمدد، يتضمن 	

االلزتامات التنظميية واملالية(؛
• اتفاق التجمع )اتفاق متعدد األطراف بني لك الرشاكء الداخلني 	

يف التجمع حيدد االلزتامات واحلقوق املتبادلة(.

مجموعة هامة من االتفاقيات وصيغ رسائل التفامه أضيفت إىل 
مقال ويديغو وفيفانكو، "ما جيعل الرشاكة تعمل )2009(" )انظر 
املصادر الببليوغرافية يف اجلزء السابع من هذا التقرير(، الذي 

:IN2IT سيكون مفيدًا لملشاركني يف مرشوع

• قصري(؛	 منوذج اتفاق تعاون )عام – 
• موسع(؛	 منوذج مذكرات تفامه )عام – 
• منوذج مذكرات تفامه عن تبادل الطالب؛	
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• مناذج اتفاق عن حترض الدكتوراه بالتعاون )بالفرنسية(؛	
• منوذج اتفاق مجّتع؛	
• السياسية 	 "الثقافات  يف  أوروبية  ماجستري  درجات  منوذج 

األوروبية املعارصة".

ومبا أننا نتعامل مع وثائق قانونية، فإن لك أحاكمها جيب أن 
جيدًا  تفهم  وأن  بوضوح  تعّرف  أن  مسبقًا. جيب  وحُتلل  حُتدد 
من الطرفني. إن عواقب سوء اإلعداد وعدم الفهم الاكمل ميكن 
العالقات  األاكدميي وتيسء إىل  والطامق  الطالب  تؤثر يف  أن 
مع املؤسسة الرشيك. وجيب أن يوجه انتباه خاص إىل توزيع 
الرسوم  إعفاء  وسياسة  والضامنات،  واالستقبال  السفر  نفقات 
القانونية  واألحاكم  التبادالت،  عدد  يف  والتوازن  الدراسية، 
واالعرتاف  /املزدوجة،  املشرتكة  للهشادات  والداخلية  الوطنية 
عقد  مرحلة  اخل. ويف  األدمغة"،  "ترسب  أثر  ومنع  بالهشادات، 
وتوقيع االتفاق فإنه من املفيد حتضري خطة معل تفصيلية للتعاون 

لفرتة حمددة من الوقت.
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4. احملفاظة عىل الرشااكت الدولية

تنفيذها.  إىل  بعدها  نتحول  بنجاح  أاكدميية  إقامة رشاكة  بعد 
وحبسب النطاق اخلاص املتفق هيلع فإن هذا سيتطلب اخنراط 
كسب  الرضوري  ومن   – اجلامعة  وحدات  من  خمتلفة  وحدات 

االلزتام املؤسيس والدمع للرشاكة.

اسمترت الرشاكة بفضل نواة من األساتذة احلافظني 
لذاكرهتا ومحاهتا املتحمسني

ليسيل يب هيتش، دور األساتذة يف الرشااكت 
االسرتاتيجية )2015(

وبالطبع فإن اخنراط والزتام الطامق األاكدميي )األساتذة( هو أمر 
فالتعاون قامئ عىل أساس اخنراطهم.  حامس هبذا اخلصوص – 
أما مكتب العالقات الدولية أو مكتب البحث، اخل، فهي وحدات دمع، 
اليت ميكن أن تكون مساعدة جدًا ولكن ال ميكهنا أن حتل حمل 
األساتذة األاكدمييني. األمر الرئييس يف رشاكة ناحجة هو العثور 
عىل رواد أاكدمييني من لك الطرفني. ومن حيث املبدأ، فإن اإلدارة 
العليا يف اجلامعة جيب أال تنخرط يف إدارة رشاكة خاصة. وعىل 
دورها أن يكون اسرتاتيجيًا، حمدودًا فقط باحلاالت احلرجة أو 
العاجلة. وعىل مهمهتا أن تتضمن تقيمي تطور الرشاكة، وتوجيه 

التطور، واختاذ قرار توسيع التعاون أو إيقاف الرشاكة.

عىل لك خشص من العاملني أن يجّشع عىل العناية 
بعالقته اخلاصة، سواء اكنوا من العمليني أو اإلداريني. 

وهذا يقتيض أن عىل اهليائت العليا يف صنع القرار يف 
جامعة ما أن ختلق بيئة تجشع التواصل والتبادل ألبعد من 

حدود املؤسسة نفهسا. وعىل إقامة الشباكت أن تصبح 
ثقافة مؤسسية. تظهر التجربة أن الرتاسل املنتظم هو 

طريقة للحفاظ عىل عالقة شبكة حّية، ولكن ترتيب اللقاءات 
يف املؤمترات املهنية أو أثناء الزيارات إىل املؤسسات 

الرشيكة هو أمر هام جدًا يف تعزيز تواصل مفيد. معظم 
األاكدمييني يفعلون هذا عىل لك حال، ولكن جيب أن 

يجّشع هيلع من قبل اجلامعة.

ويديغو وفيفانكو، ما جيعل الرشاكة تعمل )2009(

أمر رئييس أيضًا يف جناح رشاكة واستدامهتا هو يف أن يكون 
مراقبة  هو  فدوره  ومؤهل.  منظم  مكتب  الدولية  العالقات  مكتب 
مجمل معلية التعاون. وما هو هام عىل حنو خاص للحفاظ عىل 
عالقات مع مؤسسات التعلمي العايل هو خدمات املعلومات اليت 
يقدمها مكتب العالقات الدولية ملنسيق الرشااكت يف مناسبات 
لتقدمي  )الدعوة  الدولية  والدراسة  البحث  مشاريع  يف  تظهر 
ويف املؤمترات  املقرتحات، الطلبات الرمسية، اإلرشادات، اخل( 
عىل  احملافظة  أيضًا  جدًا  املهم  ومن  البحث.  وحلقات  الدولية 
العالقات الخشصية مع وحدات الرشيك من مؤسسات التعاون. 
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حيتاج لك طرف إىل معرفة من يقابلهم يف الطرف اآلخر والعمل 
معهم بانتظام.

ويف جماالت خاصة من األنشطة الدولية، فعىل مكتب العالقات 
الدولية أيضًا بعض االلزتامات اإلدارية. مفن املعروف أن الباحثني 
ال حيبون يف الواقع أن ينخرطوا يف القضايا اإلدارية والتنظميية 
للبحث. وأي نوع من الدمع يف هذا اخلصوص سيكون مرحب 
به. إن تدويل التعلمي هو معلية هلا حتدياهتا وهلا متطلبات كبرية 
ويه معلية متعددة االجتاهات. ويف حالة اجلامعات املتقدمة فإن 
والعمليات  واألنشطة  اجلزئية  العمليات  من  عددًا  يتضمن  هذا 

الوظيفية.
ويف معظم احلاالت، فإن القيادة واملسؤولية تعود إىل اللكيات. 
مكتب  من  فعيل  دمع  إىل  هذا  مع  حيتاج  مهنا  البعض  ولكن 
العالقات الدولية وكذلك من إدارة اجلامعة. يعمتد منوذج الدمع 
اجلامعة  جحم  رئيسيني:  عاملني  عىل  كبري  حد  إىل  املؤسيس 
والتقدم يف تنفيذ معلية التدويل. الرأي املشرتك هو أن المنوذج 
املركزي قد أثبت أنه األفضل للجامعات اليت تكون يف مرحلهتا 
األوىل من تنفيذ معلية التدويل، أما اجلامعات اليت بلغت النضج 
والتقدم فعلًا يف هذا اخلصوص مفن األفضل هلا اتباع منوذج 
المركزي. ولكن ذلك ليس حصيحًا بالرضورة دامئًا نظرًا لوجود 
جحم  عوامل أخرى تؤثر يف الهنج املؤسيس جلامعة ما )مثلًا: 
أنشطة  التبادالت، وطريقة متويل  األجانب، وجحم  الطالب  عدد 
الدولية يف  التدويل، ومستوى جتارية اجلامعة، وعدد املشاريع 
جمايل البحث والتعلمي، اخل(. علينا أيضًا أن نتذكر مسألة نرش 
الدولية يف اجلامعة. إن  للرتوجي لألنشطة  نتاجئ الرشاكة وذلك 
اجلامعات احمليل  موقع  وتصنيفات  الدولية،  /الهشرة  الشعبية 

للك  هامة  رئيسية  عوامل  يه  الدولية  البحث  ومسعة  والدويل 
الدويل.  الوجود عىل املرسح  والقدرة عىل  المطوح  جامعة هلا 
وعىل لك األنشطة الرتوجيية والتسويقية أن ُترّتب وتنظمي عىل 
حنو فّعال عىل مستوى اجلامعة. أما األفعال الفردية اليت يقوم 
أن  فيجب  اجلامعة  من  خمتلفة  أقسام  أو  األساتذة  بعض  هبا 

تتوافق مع معايري اجلامعة املعمتدة.
الهسل  النفاذ  هو  اخلصوص  هذا  الفعالة يف  اإلدارة  وأساس 
والرسيع إىل املعلومات. ومن املنصوح به خلق قاعدة بيانات عن 
الرشااكت واالتفاقيات القامئة، اليت جيب أن حُتّدث باسمترار. 
وحبسب احلاجات املؤسسية، فيجب أن تتضمن معلومات حول 
االتفاقيات النشطة، واملنسقني األاكدمييني من الطرفني، ونطاق 
يف  واملشاركة  املتبادلني،  /األساتذة  ب  الطال  وعدد  التعاون، 
متاحة  تكون  أن  البيانات  قاعدة  وعىل  اخل.  مشرتكة،  مشاريع 
ملختلف وحدات اجلامعة عرب الشبكة الداخلية. ميكن أن جتدوا يف 
الشلك التايل مثالًا عن قاعدة بيانات لرشااكت، يرىع صيانهتا 

وحتديهثا مركز جامعة وارسو للتكنولوجيا للتعاون الدويل.
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حيتاج املرء  ميكن مقارنة إقامة رشاكة أاكدميية بزواج: 
ما يريد وما يتوقع، وأن يرصف  ليعرف )إىل حد ما( 

وقتًا للعثور عىل الرشيك الصحيح واختياره، وأن يعرف 
الرشيك، وعىل األقل جيب أن يكون املرء مستعدًا 

للتحديات. تعمل الرشااكت األاكدميية عىل أساس 
املساواة واالعرتاف املتبادل. وعىل الطرفني أن يكونا 

ومتاكملني )خمتلفني إىل  ممتاثلني )متساوين إىل حد اكف( 
حد اكف(. وعرب الرشاكة، فعىل لك املنخرطني أن يكونوا 

مستعدين ومرحبني بالعمل لصنع هذه الرشاكة.

نيكو إيفرز، جنيك لوكهوف، أربع خطوات إلقامة 
رشااكت أاكدميية مستدامة )2012(
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5. تقيمي جودة الرشااكت الدولية

جيب أن تراقب إدارة الرشااكت األاكدميية بطريقة حصيحة وأن 
حتلل بشلك منتظم من قبل إدارة اجلامعة أو هيائت متخصصة 
أخرى. وهذه ليست باملسألة الهسلة يف حالة اجلامعات الكبرية 
هو  فاعلية  وأكرثها  حل  أفضل  إن  متطورة.  تدويل  وأنشطة 
دوري  مراجعة  ونظام  اتفاقيات خاصة  بيانات  قاعدة  استخدام 
أن  املؤرشات  وعىل لك  رئيسية.  أداء  مؤرشات  إىل  باالستناد 
أن عىل  الذي يعين   .SMART تكون متوافقة مع مبدأ مسارت 
للتحقيق،  وقابلة  للقياس،  وقابلة  حمددة  تكون  أن  املؤرشات 

وواقعية، وقامئة عىل الوقت:

• حمددة، مبعىن أهنا معّرفة جيدًا وواحضة ألي خشص ميتلك 	
معرفة قاعدية عن العملية. علهيا أن تتضمن فرضيات قياس 

وتعاريف ميكن تفسريها بهسولة.
• مع 	 مقارنهتا  وميكن  أن حتدد مكيًا  أي ميكن  للقياس،  قابلة 

بيانات أخرى. وعلهيا أن تحمس بتحليل إحصايئ مفيد.
• ظروف 	 باالعتبار  آخذين  حتقيقها  ميكن  أي  لإلجناز،  قابلة 

اجلامعة.
• واقعية، أي مضن املوارد واملعارف املتاحة. تتناسب مع قيود 	

اجلامعة وذات مردود.
• إطار زمين 	 أنه ميكن حتقيقها مضن  أي  الوقت،  قامئة عىل 

واقيع.

وعىل املؤرشات املختارة أن تكون ذات صلة باألهداف العملية 

تكون  وأن  االتفاقية  من  املتوقعة  واملخرجات  واالسرتاتيجية 
الطرفان.  اعمتدها  اليت  املقررة  العمل  مع خطة  متوافقة متامًا 
إن املخرجات املخططة /األهداف االسرتاتيجية يه أمر حامس 
األسفل(.  إىل  األعىل  من  )هنج  التنفيذ  وأنشطة  العميل  للهنج 
وعىل املؤرشات املختارة أن تكون مناسبة لملجاالت املقاسة يف 
معلية التدويل، أي للتعلمي أو البحث أو الدمع املؤسيس. أمثلة 

عن املؤرشات نرسدها فميا ييل:

• عدد تبادالت الطالب /اجلهاز اجلاميع؛	
• عدد األحباث املشرتكة أو املشاريع التعلميية؛	
• عدد النرشات املشرتكة واملقاالت العملية؛	

ويف معظم احلاالت فإن نظام القياس ميتد عىل لك هذه املجاالت 
لتقدمي صورة معقدة عن حالة التدويل. إن قياس األداء هو شبه 
ال معىن له إذا أجري مرة واحدة. وفقط القياسات املنتمظة )مثل 
ميكن أن تحمس بتحليل التوجهات وحتديد  مرة لك سنة دراسية( 

نقاط الضعف وتقيمي التقدم.
ومن املهم معرفة:

• إذا اكنت اجلامعة تستفيد من الرشاكة املدروسة وكيف؛	
• يف 	 تسامه  واملخرجات  واألنشطة  املدخالت  لك  اكنت  إذا 

اسرتاتيجية تدويل اجلامعة؛
• إذا اكن هناك ماكن للتجديد أو حىت توسيع الرشاكة؛	
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)عدد  اخلصوص  هبذا  باحلسبان  اجلوانب  لك  تؤخذ  أن  جيب 
جودة  املدّول،  التعلمي  جودة  الطالب،  من  /املوفدين  الوافدين 
وفاعلية البحث الدويل، الفوائد االجمتاعية والثقافية من الرشاكة، 
الفوائد االقتصادية، فاعلية التطوع، اخل(. وجيب مقارنة النتاجئ 
احملققة مع االفرتاضات األولية. عىل قاعدة بيانات االتفاقيات 
أيضًا أن تقمّي دوريًا بداللة نتاجئ التعاون. وعىل لك االتفاقيات 
أن تهنى أو ال جتدد. وعىل قاعدة بيانات االتفاقيات  "الصورية" 

أن تصان بشلك حصيح وأن حيافظ علهيا بظروف "حصّية".
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6. توصيات لللكيات اإلرسائيلية

• –الروابط 	 لكيتك  يف  احلالية  الرشااكت  عن  معلومات  امجع 
القامئة بني األساتذة وبني األقسام والرشااكت عىل املستوى 

املركزي. قمّي نتاجئ الرشااكت القامئة وإماكنية التوسع.
• االسرتاتيجية 	 مع  بعالقة  جديدة  إىل رشااكت  احلاجات  قّدر 

املؤسسية /اسرتاتيجية التدويل.
• الراهنة 	 للحالة  تخشيص  يسبقه  أن  جيب  رشيك  عن  البحث 

هذا  ويف  وتوقعاتك.  وحاجاتك  لملؤسسة،  الدويل  للتوجه 
 SWOT اخلصوص ميكن اللجوء إىل أداة بسيطة مثل حتليل
يكون  قد  واألخطار(  والفرص  والضعف  القوة  نقاط  )حتديد 

مفيدًا جدًا.
• البحث عن الرشاكء املأمولني باستخدام الروابط القامئة حاليًا 	

مع رشاكء دوليني. إن إرساء عالقات معل مع أحصاب مصلحة 
التبادل  وواكالت  الوطنية،  والواكالت  السفارات،  مثل  آخرين 

واملنمظات املهنية، سيكون مفيدًا جدًا.
• موقعهم 	 قدر  احملمتلني.  رشاكئك  عن  تفصييل  باجهتاد  مق 

وإجنازاهتم وجتارهبم يف التعاون الدويل. حاول حتديد نقاط 
التشابه أو التاكمل وجماالت التداخل يف النشاط الدويل.

• أهدافك 	 املأمولة حول  الرشيكة  املؤسسة  مع  حتدث برصاحة 
وتوقعاتك. حاول أن تفهام بعضمكا وأن حتددا معًا جماالت 

التعاون اهلامة.
• التعاون، 	 بتوافق مع مستوى مقبول من  اتفاقية مكتوبة  أجنز 

قبول  الرضوري  ومن  القانوين.  والشلك  األنشطة  ونطاق 
االختالفات احمللية واملتطلبات القانونية.

• أكرث احللول سالمة وحصية يه 	 الرشاكة.  بتأمني متويل  مق 
مزج طرق خمتلفة يف المتويل )مثل جزء من موارد اجلامعة 

الداخلية إضافة إىل متويل قامئ عىل األداء(.
• أمق بنية صلدة ووافية بالغرض للحفاظ عىل الرشااكت الدولية. 	

"مالك   – والنشطني  الفعالني  األاكدمييني  املنسقني  أن  تذكر 
وكذلك الزتام اكمل املؤسسة يه مفاتيح النجاح. الرشاكة" – 

• به 	 أنشئ نظام مراقبة وتقيمي نتاجئ الرشاكة. ومن املنصوح 
ومّضهنا يف  منجزات رشااكتك  تصف  مؤرشات  وضع  جدًا 

"أداة التقيمي" من أجل التدويل.
• ابدأ خبطوات صغرية وحاول الترصف تدرجييًا. حاول مضان 	

استدامة رشااكتك وامتدادها عىل مر الزمن.
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